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Sdělení k žádosti o informace
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ“) byla
dne 7. 12. 2018 doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, týkající se poskytnutí základních informací o tom, jaká data krajský úřad ohledně
povolování staveb na území kraje eviduje. Na základě této žádosti sděluje KÚ následující:
I. Eviduje KÚ statistická data, která se týkají povolování staveb, předávaná jednotlivými SÚ, která se na
území kraje nachází? ANO
TYP ÚDAJE

Data evidujeme
ANO (A) / NE
(N)

Data evidujeme
podle typů
staveb
ANO (A) / NE (N)

Data evidujeme
podle způsobu
povolování staveb
ANO (A) / NE (N)

Data předáváme
jiné instituci:
(např. MMR, ČSÚ
apod.)

1

Počet zahájených řízení

N

N

N

N

2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

4.

Počet zahájených řízení, která
byla z důvodu nedostatků
v žádosti stavebníka před
zahájením projednání přerušena
z nich počet řízení, která byla
přerušena opakovaně
Počet řízení, ve kterých byla
žádost projednána opakovaně
Počet zamítnutých žádostí

N

N

N

N

5.

Počet vydaných rozhodnutí

A

N

A

N

6.

Průměrný počet dní od podání
žádosti do vydání rozhodnutí (tj.
celková doba trvání řízení) resp. lze ze snadno dostupných
údajů tento průměr určit
z nich počet dní u řízení, která
nebyla přerušena
Počet řízení, ve kterých došlo k
nedodržení lhůt daných
příslušným právním předpisem
ze strany stavebního úřadu

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2.1.
3.

6.1.
7.

Pokud KÚ eviduje výše uvedená data, předávaná od SÚ, jaká je frekvence sběru takových dat? ROČNÍ
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II. Eviduje a vyhodnocuje KÚ statistická data, která se týkají staveb, které sám povoluje? NE, KÚ
zpravidla stavby jako prvoinstanční správní orgán nepovoluje
III. Eviduje KÚ jakožto nadřízený orgán data, která se týkají nesouhlasu s vydanými rozhodnutími SÚ
(odvolání, přezkum, žaloby)? ANO

TYP ÚDAJE

1.

Počet řízení, ve kterých bylo podáno odvolání

A

Evidujeme, kdo
odvolání/žaloby/podnětu
k přezkumu podal NE (N) / ANO
(A) (např. stavebník/jiný účastník
řízení např. soused, spolek, obec
apod. )
A

1.1.

z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí stavebního úřadu
potvrzeno
z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí stavebního úřadu
změněno
z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí stavebního úřadu
zrušeno a vráceno stavebnímu úřadu k novému projednání
Počet řízení, ve kterých byla podána žaloba

A

A

A

A

A

A

A

A

z nich počet žalob, kdy bylo napadené rozhodnutí zrušeno a
vráceno k novému projednání
z nich počet žalob, kdy bylo napadené rozhodnutí potvrzeno
(soud žalobu zamítl)
Počet řízení, ve kterých byl podán podnět k přezkumu

A

A

A

A

A

A

z nich počet podnětů, na jejichž základě správní orgán zahájil
přezkumné řízení
z nich počet podnětů, u kterých správní orgán neshledal důvody
k zahájení přezkumného řízení

A

A

A

A

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Ing. Dana Dohnálková
vedoucí oddělení stavebního řádu
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Data
evidujeme
ANO (A) / NE
(N)

